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INTRODUÇÃO 
Este trabalho é produto do mapeamento geológico na 
escala de 1: 25 000 no município de Bom Jardim de 
Goiás-GO (Figura 1), possibilitada a partir de dados 
adquiridos durante as atividades da disciplina de 
Geologia de Campo, ofertada na quarta série do curso 
de geologia da Faculdade de Geociências, na 
Universidade Federal de Mato Grosso, no ano de 2017.  
O Plúton Bom Jardim de Goiás (PBJG) corresponde a 
uma das unidades mapeadas e é definido 
primeiramente por Coimbra (2015).  
O principal objetivo é contribuir para o entendimento da 
evolução geológica e tectônica da Província Tocantins 
expressa na região de estudo, a qual manifesta uma das 
principais estruturas da Plataforma Sul Americana, 
relacionada com a sutura do Supercontinente 
Gondwana, o Lineamento Transbrasiliano.  
 

 
 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo, em Bom 
Jardim de Goiás, evidenciando o acesso a partir de Barra do 
Garças. 
 

CONTEXTO GEOLÓGICO 
A área de estudo insere-se na Província Tocantins, 
limitada pelas Faixa Paraguai e o Arco Magmático de 
Goiás, ambos de idade neoproterozóica (Almeida et al., 
1977), além de englobar uma porção da Bacia do 
Paraná.  
A Faixa Paraguai corresponde a uma unidade 
geotectônica que evoluiu as margens SSE do Cráton 
Amazônico, sendo subdividida em três domínios 
estruturais: Zona Estrutural Interna, formada por 
intenso dobramento, metamorfismo pertencente a 
fácies xisto verde e intrusões graníticas; Zona Estrutural 
Externa, dobrada com pouco ou sem metamorfismo e 
Coberturas Sedimentares de Plataforma (Alvarenga & 
Trompete, 1993; Silva et al. 2002). A região de Bom 
Jardim é representada geologicamente pelas rochas 
metassedimentares do Grupo Cuiabá, pertencentes ao 
domínio interno. Tal grupo apresenta ainda intrusões de 
corpos graníticos pós-orogênicos (Alvarenga et al. 2000; 
Moura 2007). 
A Bacia do Paraná é uma bacia intracratônica que 
compreende a um pacote sedimentar-magmático que 
se estende por cerca de 1,5 milhões de quilômetros 
quadrados pela plataforma sul americana (Milani et al., 
2007). Segundo Milani (1997) apresenta um arcabouço 
estratigráfico dividido em seis supersequências: Rio Ivaí, 
Paraná e Gondwana I, que possuem origens 
relacionadas a ciclos transgressivo-regressivos 
resultantes da variação do nível relativo do mar no 
Paleozóico. Enquanto as supersequências Gondwana II, 
Gondwana III e Bauru, representam pacotes de 
sedimentos associados a rochas ígneas (Milani et al. 
2007). 
O Arco Magmático de Goiás é formado a sul pelo Arco 
Arenópolis e a norte pelo Arco de Mara Rosa. O primeiro 
limita-se com a Faixa Paraguai a oeste e com o Maciço 
de Goiás a leste (Pimentel & Fuck 1992). É constituído 
por unidades supracrustais e ortognáissicas, que estão 
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justapostas ao longo de falhas transcorrentes que 
possuem direção NNE-NNW, fazem parte do 
Lineamento Transbrasiliano. Enquanto o segundo é 
constituído principalmente por dioritos/tonalitos 
ortognaisses, que estão recobertos por sequências 
vulcano-sedimentares. 
O Lineamento Transbrasiliano representa uma das 
principais suturas relacionadas a formação do 
Supercontinente Gondwana e é o responsável pela 
união dos domínios "Pré-Brasiliano" e "Brasiliano” 
(Neves & Cordani 1991). Denominado por 
Schobbenhaus (1975) constitui uma faixa intensamente 
falhada de direção NE-SW, com zonas de cisalhamento 
e feixes de falha, que na parte central do lineamento (no 
estado de Goiás) afetam uma região com largura de 350 
km (Fairhead & Maus 2003)  
 
RESULTADOS 
O PBJG aflora na porção sudoeste da área próxima à 
cidade de Bom Jardim de Goiás, e corresponde a uma 
intrusão magmática com fácies Biotita Tonalito e 
Hornblenda Biotita Monzogranito, alojada nas rochas 
do Grupo Cuiabá, o qual exibe metamorfismo de 
contato. A maior expressão de ocorrência corresponde 
a fácies Biotita Tonalito que é observada no extremo 
noroeste da área no leito do Córrego Fundo e na 
pedreira desativada próxima ao córrego. O PBJG ocorre 
em área de anfiteatro e é exposto na forma de lajedos, 
blocos e afloramentos rasteiros (Figuras 2-A e 2-B), 
sendo sotoposto por coberturas detrito lateríticas e 
solos arenosos de cor vermelha, que é seu produto.  
 

 
Figura 2- Forma de ocorrência do granodiorito do PBJG. A- 
Lajedo no leito do Córrego Fundo. B - Afloramento em blocos. 

 
Aspectos Macroscópicos 
Consiste de rochas leucocráticas de cor cinza-
esbranquiçado, predominantemente inequigranulares 
de granulação média, com enclaves máficos de 
tamanhos variáveis (Figura 3-A). Com relação ao grau 
intempérico varia de baixo a médio. A fácies Biotita 
Tonalito ocorre na porção superior da área e apresenta-
se isotrópico, (Figura 3-B), enquanto que a fácies 
Hornblenda Biotita Monzogranito ocorre na porção 
inferior e exibe foliação N80E/76NW (Figura 3-C). Outra 
estrutura comum em ambas as fácies além de fraturas, 
são disjunções esferoidais, (Figura 3-D). 

  

 
Figura 3: A- Enclave máfico no PBJG. Estruturas presentes no 
GSV B- Maciça na porção superior da área; C- Foliada na 
porção inferior; D- Disjunção esferoidal. 

 
Aspectos Microscópicos 
Biotita Tonalito 
Caracteriza-se por ser holocristalina, hipidiomórfica, de 
textura inequigranular média (2,5 mm), constituída 
essencialmente por plagioclásio (50%), quartzo (25%), 
feldspato alcalino (5%) e biotita (20%). Titanita, apatita, 
zircão e minerais opacos ocorrem como acessórios.  É 
observado forte processo de argilização e sericitização, 
seguidos por saussuritização e cloritização, resultando 
nos minerais secundários argilominerais, epidoto, 
muscovita, e clorita. 
O plagioclásio é prismático euédrico a subédrico (Figura 
4-A), com tamanhos de 1 a 2,5 mm, com alguns cristais 
granulares de 0,5 mm. Apresenta combinação de 
geminação carlsbad e polissintética. É o mineral com 
maior grau de alteração apresentando os processos de 
sericitização e argilização seguidos por saussuritização. 
Em alguns casos resulta em muscovita tabular de 0,4 
mm (Figura 4-B). 
O quartzo é granular com tamanhos menores que 1 mm 
exibe e extinção ondulante, além de portar inclusões de 
apatita e biotita. 
O feldspato alcalino é representado por cristais de 
ortoclásio tabulares subédrico e granular de 1 mm; em 
que alguns portam inclusões de apatita. Os processos de 
argilização e sericitização são mais raros em 
comparação ao plagioclásio. 
A biotita é lamelar euédrica a subédrica com tamanhos 
de 0,8 a 2 mm, apresenta pleocroísmo amarelo a 
marrom esverdeado. Exibe alteração para clorita, 
(Figura 4-C) além de portar inclusões de zircão que por 
vezes resulta em halos pleocróicos (Figura 4-D). 
A titanita é amarela acastanhada e ocorre em hábito 
prismático subédrico, sendo que alguns cristais são 
losangulares e raramente ocorrem de forma granular. 
Os minerais opacos são euédricos a granulares de 
tamanhos menores que 1 mm. A apatita é prismática 
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euédrica a granular menor que 0,1 mm e ocorre inclusa 
em feldspatos e quartzo. O zircão é bipiramidal euédrico 
com tamanhos menores que 0,3 mm e está incluso em 
biotita. 
 

 
Figura 4: Fotomicrografia do Biotita Tonalito com polarizados 
paralelos. A- Cristais de plagioclásio evidenciando maclas 
polissintéticas com quartzo nos interstícios; B- Plagioclásio 
com forte processo de alteração associado a muscovita e 
biotita. Aspectos microscópicos do Biotita Tonalito com 
polarizadores paralelos . C- Clorita resultante da alteração da 
biotita, associada com zircão, ortoclásio e quartzo; D- Inclusão 
de zircão em biotita que gerou halo pleocróico. 
 
Biotita Hornblenda Monzogranito. 
Destaca-se por ser holocristalina, hipidiomórfica, de 
textura porfirítica, com fenocristais de microclina (3 a 5 
mm) imersos em uma matriz de 0,5 a 2 mm de 
plagioclásio e quartzo, com orientação incipiente dos 
minerais máficos. Essencialmente é constituída por 
feldspato alcalino (40%), plagioclásio (20%), quartzo 
(15%), biotita (15%) e hornblenda (10%). Assim como a 
fácies biotita tonalito, a mineralogia acessória 
corresponde a titanita, zircão, apatita e minerais 
opacos, além de serem observados os processos de 
argilização, sericitização, saussuritização e cloritização, 
resultando nos minerais secundários argilominerais, 
epidoto, sericita e clorita. 
O feldspato alcalino é representado por cristais de 
microclina (Figura 5-A) e ortoclásio. O primeiro ocorre 
com hábito prismático e tabular euédrico a subédrico de 
1mm a 5 mm (quando configura fenocristal) com 
intercrescimento pertítico (Figura 5-B).  Enquanto que o 
segundo apresenta hábito tabular subédrico a anédrico 
e granular de 1 mm. Os minerais de feldspato 
apresentam processos de argilização e sericitização, 
sendo o primeiro mais avançado. Portam, também, 
inclusões de apatita. 

O plagioclásio é prismático euédrico a subédrico, com 
tamanhos de 0,5 a 2 mm, com alguns cristais granulares. 
Apresenta combinação de geminação carlsbad e 
polissintética, além de intercrescimento com o quartzo, 
configurando textura mirmequítica (Figura 5-C). 
Apresenta-se fortemente alterado devido processos de 
sericitização e argilização seguidos por saussuritização. 
O quartzo é granular anédrico com tamanhos menores 
que 2 mm exibe e extinção ondulante, além de 
apresentar intercrescimento com o plagioclásio e 
inclusões de apatita. 
A biotita é lamelar euédrica a subédrica com tamanhos 
menores que 1 mm, apresenta pleocroísmo amarelo a 
marrom esverdeado, por vezes marrom alaranjado. 
Ocorre em glomeros e/ou associada com a hornblenda. 
Porta inclusões de zircão, sendo que o processo de 
alteração que atuou foi cloritização. 
A hornblenda é prismática subédrica a anédrica com 
tamanho de 1 mm aproximadamente e exibe 
pleocroísmo amarelo a verde (Figura 5-D). Está 
associada a biotita e cristais de epidoto que são 
resultantes da saussuritização. O epidoto é granular 
anédrico (0,8 mm) de cor amarelo claro. 
A titanita é amarela acastanhada e ocorre em hábito 
prismático subédrico, sendo que alguns cristais são 
losangulares. Os minerais opacos são euédricos a 
granulares de tamanhos menores que 1 mm. A apatita é 
prismática euédrica a granular menor que 0,1 mm. O 
zircão é bipiramidal euédrico com tamanhos menores 
que 0,3 mm e está incluso em biotita. 
  

 
Figura 5: Fotomicrografia do Hornblenda Biotita 
Monzogranito em luz polarizada. A- Fenocristal de microclina 
em matriz de quartzo, plagioclásio e biotita; B- Microclina com 
intercrescimento pertítico associada a plagioclásio com 
textura mirmequítica, quartzo e biotita; C- Intercrescimento 
entre quartzo vermicular e plagioclásio configurando textura 
mirmequítica. D- Hornblenda prismática euédrica e subédrica, 
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associada com titanita losangular, microclina e quartzo, com 
polarizadores paralelos. 

 
DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 
O objeto de estudo corresponde a rochas de cor cinza-
esbranquiçado, predominantemente inequigranulares 
de granulação média, sendo representado pelas fácies 
Biotita Tonalito e Hornblenda Biotita Monzogranito. A 
primeira é isotrópica e ocorre na porção superior da 
área, enquanto a segunda exibe foliação e ocorre na 
porção inferior, condizendo com as características 
petrográficas do Pluton Bom Jardim de Goiás, definido 
por Coimbra (2015), por isso a nomenclatura adotada. 
Esta autora considera que a encaixante corresponde ao 
Complexo Granitoide Gnaissico do Arco Magmático de 
Goiás, entretanto, foi observado em campo, relações de 
metamorfismo de contato entre o filito do Grupo Cuiabá 
e o PBJG. 
A partir das observações de campo, como foliação do 
PBJG, bem como a proximidade da ocorrência do Grupo 
Cuiabá, em que exibe metamorfismo de contato, além 
da idade U-Pb em zircão de 550±12 Ma no PBJG 
(Coimbra, 2015), coincidir com a sugestão de McGee et 
al. (2015) da ocorrência de evidencias de que o final da 
sedimentação, deformação e metamorfismo na Faixa 
Paraguai ocorreu entre 540 e 510 Ma, pode-se sugerir 
que o corpo alojou-se na fase tardia de deformação das 
rochas da Faixa Paraguai. 
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